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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 23 april 2019
Onderwerp

Besluit

Portefeuilleverdeling B&W

Het college heeft de portefeuilleverdeling van
burgemeester en wethouders opnieuw vastgesteld
voor de bestuursperiode 2018-2022. Wethouder
Petra Lepolder (donderdag 18 april 2019 benoemd
door de gemeenteraad) neemt de portefeuille over
van haar voorganger, Rolf Vullings, en wordt derde
locoburgemeester van de gemeente Dongen.
Het college stemt in met een nieuw gemeentelijk
kader voor grondstoffenbeleid. Het beleidsplan 'Van
Afval Naar Grondstof' wordt ter besluitvorming
aangeboden aan de gemeenteraad. In het
beleidskader wordt niet meer uitgegaan van het
doelmatig verwijderen van afvalstoffen, maar zo veel
mogelijk terugwinnen van grondstoffen om daarbij
de stroom restafval zoveel mogelijk te doen
verminderen. Dongen volgt hiermee de landelijke
doelstellingen Van Afval naar Grondstof (VANG).
Het college heeft kennis genomen van de lijst met
recent ontvangen principeverzoeken om medewerking te geven aan woningbouwontwikkelingen.
Het college stemt in met de door de ambtelijke
organisatie voorgestelde besluiten op de verzoeken.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
Integraal jaarverslag Vergunningen, Toezicht en
Handhaving 2018. Het jaarverslag wordt ter kennis
name aangeboden aan de gemeenteraad en de
provincie Noord-Brabant.
Het college stemt in met het digitaliseren van het
bouwarchief van de gemeente Dongen dat is
ondergebracht bij het Regionaal Archief. Het
analoge exemplaar (in totaal circa 291 strekkende
meter) wordt hierbij vervangen. Het bouwarchief is
een van de belangrijkste en meest geraadpleegde
archieven van een gemeente. Digitalisering
vergroot het gebruikersgemak (voor zowel inwoners,
als onderzoekers en medewerkers van de
gemeente). Ook levert het op termijn een besparing
op. De eenmalige investeringskosten worden in 5
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jaar tijd terugverdiend. De kosten voor plaatsing bij
het Regionaal Archief voor digitale stukken zijn lager
dan voor analoge stukken.
Het college heeft kennis genomen van het plan van
de eigenaren van het perceel Eindsestraat 116. Zij
willen komen tot het slopen van bestaande
bijgebouwen met een oppervlakte van 796 m2 en
het terugbouwen van een nieuwe loods met een
oppervlakte van 300 m2. Er kan een aanvraag om
omgevingsvergunning worden ingediend,
tegelijk met de melding tot slopen. Publicatie heeft
plaats in de gemeentelijke informatiekrant.
Het college heeft het voornemen de gemeente
Dongen aan te melden als Global Goals
gemeente. De gemeenteraad wordt nader
geïnformeerd. Global Goals zijn de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgesteld door
de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale
duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze
worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling. Om deze doelen ook
op lokaal niveau te kunnen implementeren, heeft de
VNG een campagne opgezet waarbij aan de
Nederlandse gemeenten wordt gevraagd om Global
Goals gemeente te worden. Inmiddels hebben zich
64 gemeenten aangemeld.
Het college stemt in met de Ontwerpbegroting 2020
van de OMWB en vraagt de gemeenteraad om een
reactie. De voorlopige Jaarstukken 2018 en de
Kadernota 2020 van de OMWB worden ter
kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 23 april 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

